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Faz algum tempo, percebi que ensinar o 

Direito pode ser uma das mais 

desafiadoras formas de se ver a 

sociedade em que vivemos. No entanto, para 

vivenciar esse novo modo de ensinar, foi 

preciso abandonar a zona de conforto em que 

me encontrava como professor de Direito 

Econômico. Com o objetivo de rever meus 

conceitos, não só sobre o que é o direito, mas 

também sobre como ensiná-lo, resolvi lançar-

me a um projeto desafiador: reconstruir tanto 

o conteúdo quanto a metodologia de ensino 

das “Instituições de Direito”, disciplina essa 

voltada originariamente para vários cursos de 

Ciências Sociais Aplicadas, cujo conteúdo 

consistia numa miríade de categorias jurídicas 

que passavam pelo direito público e pelo 

direito privado. 

Repensar a disciplina “Instituições” significa 

refletir sobre quais são os objetivos a serem 

alcançados com o ensino de categorias 

jurídicas para universitários. Tal processo de 

reflexão exige do educador uma visão crítica, 

não só dos conceitos jurídicos, mas também 

da forma de apresentá-los e de discuti-los com 

os alunos. Não basta ensinar, com imparcial 

indiferença, um mundo de informações sobre 

direito civil, penal, constitucional etc., cujo 

resultado final é uma reprodução e 

memorização de estruturas jurídicas, as quais 

serão, após algum tempo, esquecidas.

Por isso, foi preciso construir um plano de 

ensino com uma proposta pedagógica mais 

crítica sobre o conceito, a função e as 

estruturas fundamentais do direito (regulação 

econômica, criminalidade, Estado 

Constitucional, direitos humanos, o conceito 

de pessoa, a lógica da responsabilidade 

jurídica, a relação entre direito e moral etc.), 

apresentados por meio de tecnologias não 

convencionais: mídias e internet. O curso tem 

por alvo preparar o aluno para lidar com 

disciplinas teórico-propedêuticas como 

Introdução ao Direito e disciplinas dogmáticas 

como Direito Civil, Penal etc. A ideia de revisitar 

a estrutura da disciplina “Instituições” consistia 

na possibilidade de criar um espaço crítico de 

discussões sobre os fundamentos do direito, 

tendo por inspiração a obra de MacCormick 

(“Institutions of Law”).

O papel convencional do professor-palestrante 

resta diminuído. Porém, sua presença se 

destaca pelo modo como escolhe as mídias; 

como conduz o debate em sala, após 

apresentação da mídia; como prepara os 

textos prévios de sua autoria disponibilizados 

na plataforma “moodle”; como elabora 

questões envolvendo o texto-base e a mídia e, 

por fim, como, ao fim da aula presencial, é 

capaz de sintetizar conteúdos e críticas 

essenciais ao tema. 

Hoje, apesar de já ter vivenciado alguma 

experiência na prática dessa metodologia na 

UFJF, ainda me encontro, segundo Bankowski, 

“num lugar de angústia” para quem deseja o 

melhor para o aluno de Instituições. Questiono-

me, todavia, se não foi essa a minha escolha 

primordial: viver plenamente essa angústia na 

sala de aula,  na qual conflitos e dificuldades 

são o espelho da vida, da sociedade e do 

mundo em que vivemos.
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